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sid 2

Kf § 1
Enkla frågor
Inga Savilahti-Häggbo (s) inleder med att fråga kommunstyrelsens ordförande
Linda Ylivainio om hon har kunskap om vilka människor som flyttar och
varför de flyttar från Övertorneå kommun med anledning av den senaste SCB
statistiken. Vad kommer kommunalrådet att göra för att de ska återvända till
kommunen.
Eva Juntti-Berggren (s) frågar härefter kommunstyrelsens ordförande vilka
åtgärder hon kommer att vidta för att skyltarna på Ekfors Kraft AB:s fastighet
skall tas ned.
Arne Honkamaa (s) frågar sedan Linda Ylivainio om hon varit i kontakt med
vägverket angående Matarengivägsprojektet och vad resulterade kontakten i.
Härefter, i ytterligare frågor riktade till Linda Ylivanio, frågar Christina SnellLumio (v) hur kommunstyrelsens ordförande ser på lågkonjukturens
utveckling i kommunen samt hur samarbetet fungerar inom kommunen. Varför
fick inte socialnämnden någon information om att socialchefen lämnade sitt
uppdrag. Slutligen frågar Lumio varför kommunen valde att höja priset på
Länstrafikens busskort från 100 kr till 1000 kr.
Lumio avslutar med att ställa en fråga till socialnämndens ordförande varför
har Övertorneå lägst antal beviljade beslut om färdtjänst i Norrbotten.
Lars Antilla (v) ställer därefter en fråga till kommunalrådet om hon tänker
medverka till höjda anslag till kultur- och fritidsnämnden samt hur samarbetet
med Luleå hockey ser ut.
I en fråga riktad till Linda Ylivainio undrar Harry Kempainen(s) vad
vägbelysningen på Ekfors respektive Vattenfalls område kostar per elstolpe.
Kempainen undrar också om kommunstyrelsens ordförande kommer att agera
för att skyltarna på Ekfors Kraft AB:s fastighet ska tas bort.
Därefter frågar Harry Kempainen Ulf Hannu ( c) vad han menade i uttalande i
media om att föräldrarna i Jouksengi inte är eniga i friskolefrågan .
Avslutningavis frågar Harry Grape ( c) med biträde av Arne Honkamaa (s)
socialnämndens ordförande vad som är orsaken till att 7-10 platser inte är
belagda på Särkivaragården.
Beslut :
Fullmäktige beslutar
Att de enkla frågorna får ställas.
______
Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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sid 3

Kf § 2
Besvarande av enkla frågor
Linda Ylivanio inleder med att besvara Inga Savilahti-Häggbos fråga om
utflyttningen från kommun att hon tagit del av SCB statistik och bekräftar att
kommunen tappat 100 invånare vilket skett tidigare än beräknat. I dagsläget har
vi ingen kännedom om vilka åldersgrupper som flyttar men att hon återkommer
med den informationen. Det viktigaste arbetet för tillfället är att bedriva ett
långsiktigt och tålmodigt arbete för att få till stånd fler arbetstillfällen i
kommunen. Det är enda sättet att vända den negativa befolkningsutvecklingen.
Kommunalrådet svarar därefter på Eva Juntti-Berggren och Harry Kempainens
fråga angående skyltarna på Ekfors Krafts fastighet att hon lider lika mycket
som alla andra över skyltarna. Hon lovar att återkomma med utförligare svar i
denna fråga.
På Arne Honkamaas fråga angående Matarengivägsprojektet svarar Linda
Ylivainio att hon har verkställt kommunstyrelsens uppdrag att kontakta
vägverket. I första hand ska sysselsättningsbefrämjande anslag användas för att
komma igång med projektet. I andra hand kommer en diskussion att upptas om
förskottering från kommunens sida.
Därefter svara kommunstyrelsens ordförande på Christina Snell-Lumios frågor
att Övertorneå kommun samverkar aktivt med Arbetsförmedlingen för att
mota varsel och arbetslöshet. Kommunen samarbetar också med näringslivet
beträffande dessa frågor. Kommunalrådet kommer däremot inte att medverka
till att kommunen används som arbetsmarknads koordinator. Övertorneå
kommun är den enda kommunen som inte behöver göra om sin budget med
anledning av det ekonomiska läget. Vi måste hela tiden rätta mun efter
matsäcken och balansera utgifterna mot intäkterna.
Härefter svarar Linda Ylivainio att personalutskottet hanterat socialchefs
frågan enligt gällande reglemente samt att samtliga ledamöter i
kommunstyrelsen och i socialnämnden erhållit information. Fd
socialnämndsordförande fick information av nuvarande ordförande samma dag.
Priset på busskorten höjdes från 100 kr till 1000 kr tidigare av ett enigt
kommunfullmäktige på grund av att Länstrafiken inte kunde fortsätta med det
låga priset.
Därefter svarar socialnämndens ordförande Östen Lejon (c ) på Lumios fråga
om varför det är få som beviljas färdtjänst . Samma taxesystem gäller i övriga
kommuner som i Övertorneå men att få kanske ansöker om färdtjänst beroende
på att taxan är differentierad dvs man betalar en högre avgift om avståndet är
långt.
Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 2 forts
På Lars Antillas (v) fråga om anslagen till kultur- och fritidsnämnden kommer
att höjas svarar kommunstyrelsens ordförande att så kommer inte att ske av den
anledning att kommunfullmäktige redan fastställt ramarna för innevarande år.
Ylivainio svarar vidare att någon särskild strategi beträffande samarbetet
mellan Övertorneå och Luleå Hockey inte finns. Däremot gäller det att ta vara
på varje positivt tillfälle när sådant ges och marknadsföra kommunen vid dessa
tillfällen.
Härefter svarar kommunstyrelsens ordförande på Harry Kempainens (s) fråga
att hon ber att få återkomma med prisuppgifter per stolpe inom Vattenfalls och
Ekfors Kraft AB:s domäner.
Ulf Hannu ( c) besvarar sedan Harry Kempainens fråga om vad han menade i
sitt uttalande om oenighet i föräldragruppen med att föräldrarna i Jouksengi
inte är överens om hur skolstrukturen ska se ut i norra kommundelen. Vilket de
var i södra delen när en friskola etablerades där.
Avslutningsvis svarar socialnämndens ordförande Östen Lejon (c ) på Harry
Grapes ( c) och Arne Honkamaas (s) fråga varför det finns många lediga
platser på Särkivaaragården med att det är för tidigt att dra några slutsatser
ännu. Socialförvaltningen ska analysera frågan och återkommer med ett
utförligare svar.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 217/08

Medborgarförslag – gång och cykelväg i Hedenäset
Kommunfullmäktiges beslut
Handläggning av ärendet pågår hos Vägverket och ärendet lämnas med
hänvisning till detta tillsvidare utan ytterligare åtgärder från Övertorneå
kommun.
Ärendebeskrivning
Pernilla Sirviö föreslår i ett medborgarförslag uppförande av gång och
cykelväg i Hedenäset.
Tekniska enheten anger i ett yttrande att Vägverket Region Norr avser att
upprätta en förstudie i ärendet. Vägverkets preliminära tidplan är att förstudien
kommer att pågå till hösten 2009 och samrådshandlingar ska vara färdig den 15
januari 2009.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2008-09-12
Tekniska enhetens remissyttrande 2008-11-24
Au § 8 2009-01-19
Ks § 5/09
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 235/08

Medborgarförslag – upprustning av väg till västra Armasjärvi
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget avvisas.
Ärendebeskrivning
Per-Eric Forsman föreslår i ett medborgarförslag att Övertorneå kommun skall
verka för en beläggning av väg 800 utmed sträckningen söder om Armasjärvi.
Tekniska enheten anger i sitt yttrande att Vägverket årligen har
sammanträffanden med kommunen där de redovisar vilka åtgärder de planerar
och kommunen ges möjlighet att framföra sina synpunkter. Väg 800 har av
Övertorneå kommun framförts som förslag till Vägverket som ett objekt för
bärighetshöjning/upprustning.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2008-09-30
Tekniska enhetens remissyttrande 2008-11-26
Au § 9 2009-01-19
Ks § 6/09
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 7/09

Ändring av reglemente för kultur – och fritidsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kultur- och fritidsnämndens reglemente § 8 får följande lydelse:
Beredningsgrupp
8§
Ordförande, vice ordförande samt en ledamot från oppositionen.
Ärendebeskrivning
Kultur och fritids- nämnden föreslår att tidigare lydelse i § 8 Beredningsgrupp i
nämndens reglemente ändras från nuvarande lydelse. Ordförande samt två
ordinarie ledamöter enligt ett rullande schema efter närvarolistans turordning
uppifrån och ner.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden beslut 2008-11-17 § 64
Förslag 2008-11-27 till nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden
Au § 10 2009-01-19
Ks § 7/09
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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sid 8

Dnr 71/08

Motion – bevarande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer
Kommunfullmäktiges beslut
Minoritetsåterremiss med följande motivering, att finansieringsfrågan ska
utredas vidare.
Vid behandling av ärendet uppstår överläggning.
Britt-Marie Honkamaa ( s) med biträde av Arne Honkamaa och Thomas
Kerttu yrkar återremiss.
Thomas Mörtberg ( c) med biträde av Ulf Zackariasson (ns) yrkar bifall till
motionen.
Ordförande ställer inledningsvis förslaget om att ärendet ska avgöras under
dagens sammanträde respektive Britt-Marie Honkamaas återremissyrkande
under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Votering
Votering begärs varvid följande propositionsordning uppställs och godkänns.
Den som yrkar bifall till förslaget att ärendet skall avgöras idag röstar ja, den
som yrkar att ärendet skall återremitteras röstar nej. Vinner nej har
kommunfullmäktige beslutat att ärendet återremitteras för kompletterande
utredning beträffande finansiering.
Vid uppropet avges 19 ja-röster och 16- nej röster. Hur varje ledamot röstat
framgår av bilagd sammanträdeslista.
Ärendebeskrivning
Föreligger motion om kommunalt program, kommunal plan för bevarande av
kulturhistoriskt värdefulla miljöer och kommunalt ägda kulturhistoriskt
värdefulla officiella byggnader och byggnadsmiljöer.
Tomas Mörtberg (c) föreslår i motionen att redan genomförda specifika
inventeringar och studier tas fram i ljuset och rekommendationerna i dessa tas
upp till praktisk behandling,
att byar och boendemiljöer som ännu inte studerats djupare, nu blir föremål för
kvalificerade studier och att dessa tillförs en samlad strategi för miljövård och
kulturhistoriskt bevarande,
att SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), där landet huvudsakliga kunskapsbas
finns på det är området, anlitas till inventerings- och planarbetet, samt att
arbetet enligt denna motions intentioner inleds med att SLU ger en 45 minuters
till en timmes föredrag inför ett kommunfullmäktigemöte nu våren 2008.
Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 6 forts
Under detta föredrag bör SLU också kunna presentera ett koncept på hur en
planering på det här området kan läggas upp för att bli till innehållet fullödig,
nyttig och dessutom passa in i ett EU-sammanhang.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig har 2008-04-24 § 18 ställt sig positiv till
motionen. Eventuell extra finansiering för att ta fram program och planer finns
dock inte inrymt i befintliga budgetramar inom nämndens verksamhetsområde
Beslutsunderlag
Motion Tomas Mörtberg (c) 2008-03-16.
Kfn 2008-04-24 § 18
Skrivelse från kulturansvariga Marita Mattson Barsk 2009-01-19:
Ang. motion om kommunalt program, kommunal plan för bevarande av
kulturhistoriskt värdefulla miljöer och kommunalt ägda kulturhistoriskt
värdefulla officiella byggnader och byggnadsmiljöer
Au § 13 2009-01-19
Ks § 9/09
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 7

sid 10

Dnr 83/08

Motion – psykisk hälsa
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalls med hänvisning till att följande åtgärder vidtas:
Socialnämnden får i uppdrag att påbörja ett utvecklingsarbete i
Miltonutredningens riktning och skapa sociala kooperativ eller sociala företag
till psykiskt funktionshindrade i Övertorneå kommun.
Socialnämnden får i uppdrag att i samverkan med tillväxtenheten att utarbeta
en verksamhetsplan så att alla funktionshindrade som har möjlighet till det
skall få en egen bostad och stöd i vardagen utifrån att det är den enskildes
behov och önskemål som skall styra insatsens utformning.
Ärendebeskrivning
Centerpartiet genom Östen Lejon (c) i Övertorneå föreslår i en motion att
Socialnämnden ges i uppdrag att påbörja utvecklingsarbete i
Miltonutredningens riktning samt att utarbeta en verksamhetsplan för alla
personer med psykiska funktionshinder ska få en egen bostad och stöd i
vardagen..
Socialnämnden ställer sig i beslut 2008-06-25 § 46 positiv till motionen och
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Beslutsunderlag
Motion från Östen Lejon (c) 2008-04-01
Socialnämnden 2008-06-25 § 46
Au § 14 2009-01-19
Ks § 10/09
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 8

sid 11

Dnr 10/09

Taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde från och
med 2009-04-01
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens förslag till nya taxor och
avgifter inom socialnämndens verksamhetsområden från och med 2009-04-01.
Verksamhet

Nuvarande avgift

Förslag till Ny
höjning
avgift

80,00

Hemtjänsttaxa
Kr per timme

11 min/tillfälle
15,00/tillfälle

Serviceavg.
matdistribution

84,00

13 min/
3,00 tillfälle
18,00

Enbart städ
Kr per timme
Urstädning
särskilt boende
Korttidsboende
Avser kost
+omvårdnad
Kr per dygn

150,00

20,00

170,00

800,00

100,00

900,00

100,00 + 50,00 10,00+5,00
maxtaxa år 2008 kr 1640.-

165,00

Trygghetslarm
Fast avg. per
månad

150,00

Matabonnemang
Hel månad i
särskilt boende
Portionspris

3000,00

40,00
Försäljning av
enstaka måltider
(besökare/anhöriga)

Justerades sign

4,00

Utdragsbestyrkande
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Kf § 8 forts
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har 2009-01-19 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att
besluta om nya taxor och avgifter från och med 2009-04-01. Förslag till
höjningar sker enligt principbeslut om årliga justeringar. För år 2009 uppräknas
taxor och avgifter enligt konsumentprisindex.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens förslag till nya taxor, avgifter och hyror fr o m
2009-04-01, daterat 2009-01-09
Socialnämndens beslut med förslag till kommunfullmäktige
2009-01-19, § 5
Au § 17 2009-01-19
Ks § 13/09
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
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Kommunfullmäktige

Kf § 9
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sid 13

Dnr 6/09

Hyresavgifter för äldreomsorgens särskilda boenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer socialnämndens förslag till nya
hyresavgifter för äldreomsorgens särskilda boenden från och med
2009-04-01.
Platser Nuvarande Förslag Ny
avgift
avgift
till
höjning

8

3300

47

2500

100

3400

Polgården
Särkivaaragården

1030

Björkebygården

Länsmansgården

Blåmesen

19

3000

3530

90

3090
Nivå 1 3090
17 3000-3700 90-110 Nivå 2 3400
Nivå 3 3810
10 3000-3300 90-100 Nivå 1 3090
Nivå 2 3400

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har 2009-01-19 beslutat föreslå kommunfullmäktige
nya hyresavgifter inom kommunens särskilda boenden från och med
2009-04-01, i enlighet med förslag från Harry Grape som innebär
avgiftshöjning på 3 % på alla boendeenheter, förutom på
Särkivaaragården där avgiften höjs enligt förslag från
socialförvaltningen. Avgifter för boende på Älvgården i Pello skall
förhandlas med Stiftelsen Matarengihem.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 9 forts
Huvudprincipen är att hyran fastställs i tre intervall beroende på
lägenhetsstorlek.
Upp till 25 kvm
25,1 till 30 kvm
30,1 och större

3.090 kr/mån
3.400 kr mån
3.810 kr/mån

Avgiftsnivåerna inom Övertorneå kommuns särskilda boenden
justerades senast 2008 och innan dess år 2002. För att komma i kapp
med kostnadsökningar och för att jämställa avgifterna i samtliga
äldreboenden i kommunen föreslår socialförvaltningen justeringar av
dessa avgifter. En justering av dagens avgifter för särskilt boende föreslås
därför ske snarast under 2009. Förslaget är förhandlat med
Hyresgästföreningen 2009-01-14.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens förslag till nya taxor, avgifter och hyror fr o m
2009-04-01, daterat 2009-01-09
Socialnämndens beslut med förslag 2009-01-19, § 4
Au § 18 2009-01-19
Ks § 14/09
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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sid 15

Dnr 265/08

Motion - subvention för intransporter av skrymmande avfall,
industriavfall, rivningsavfall mm
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås
Ärendebeskrivning
Norrbottens sjukvårdsparti genom Kurt Juntti föreslår i en motion att
kommunen återinför subventionen av ”containertransporter” från orter som
ligger mer än 10 km utanför centralorten.
Beslutsunderlag
Kf 2008-09-22 § 39
Motion 2008-09-23
Tekniska enhetens tjänsteyttrande 2009-01-12
Au § 20 2009-01-19
Ks § 16/09
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 11
Val av ersättare i kommunstyrelsen t o m 2010-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Rolf Mäkitalo (v) väljs som ny ersättare i kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning:
Ragnar Suup (V) har i skrivelse 2009-02-06 avsagt sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige skall utse ny ersättare i kommunstyrelsen t o m 2010-1231.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 12
Val av ledamot i valnämnden t o m 2010-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Val av ny ledamot sker vid nästa kommunfullmäktige sammanträde.
Ärendebeskrivning:
Kaarina Koski har i skrivelse 2009-02-05 avsagt sitt uppdrag som ledamot i
valnämnden.
Kommunfullmäktige skall utse ny ledamot i valnämnden t o m 2010-12-31.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 13
Val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning t o m 2010-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Val av ny ledamot sker vid nästa kommunfullmäktige sammanträde.
Ärendebeskrivning:
Kaarina Koski har i skrivelse 2009-02-05 avsagt sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning.
Kommunfullmäktige skall utse ny ersättare i valberedningen t o m 2010-12-31.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-02-23

sid 19

Kf § 14
Val av nämndeman i Haparanda Tingsrätt t o m 2010-12-31
Kommunfullmäktige beslutar
Att utse Christina Snell-Lumio ( v) som ny nämndeman i Haparanda Tingsrätt.
Ärendebeskrivning:
Tingsrätten har i skrivelse 2008-12-04 meddelat att Leo Keisu entledigats från
uppdraget som nämndeman.
Kommunfullmäktige skall utse ny nämndeman i Haparanda Tingsrätt t o m
2010-12-31.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-02-23

sid 20

Kf § 15
Val av ny ersättare i valnämnden t o m 2010-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Val av ny ledamot kommer att ske vid nästa kommunfullmäktige sammanträde.
Ärendebeskrivning:
Lars Niemi har i skrivelse 2009-02-11 avsagt sitt uppdrag som ersättare i
valnämnden fr o m 2009-03-01.
Kommunfullmäktige skall utse ny ersättare i valnämnden t o m 2010-12-31.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-02-23

sid 21

Kf § 16
Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden t o m 2010-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Ny ledamot väljs vid nästa kommunfullmäktige sammanträde.
Ärendebeskrivning:
Astrid Noppa har i skrivelse 2009-02-12 avsagt sitt uppdrag som ersättare i
kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige skall utse ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden t om
2010-12-31.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-02-23

sid 22

Kf § 17
Val av ny ersättare i valnämnden t o m 2010-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Ny ledamot väljs vid nästa kommunfullmäktige sammanträde.
Ärendebeskrivning:
Astrid Noppa har i skrivelse 2009-02-12 avsagt sitt uppdrag som ersättare i
valnämnden.
Kommunfullmäktige skall utse ny ersättare i valnämnden t o m 2010-12-31.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-02-23

sid 23

Kf § 18
Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden t o m 2010-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Christer Töyrä (ns) väljs som ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden
Ärendebeskrivning:
Anna-Lena Niemi har i skrivelse 2008-12-28 avsagt sitt uppdrag som ledamot i
kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige skall utse ny ledamot till kultur- och fritidsnämnden t o m
2010-12-31.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-02-23

sid 24

Kf § 19
Val av ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden t o m 2010-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Val av ny ledamot sker vid nästa kommunfullmäktigesammanträde.
Ärendebeskrivning:
Åsa Hällefors har i skrivelse 2009-01-05 avsagt sitt uppdrag som ersättare i
miljö- och byggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige skall utse ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden t o
m 2010-12-31.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-02-23

sid 25

Kf § 20
Val av ny ersättare i styrelsen för Stiftelsen Matarengihem
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Val av ny ledamot sker vid nästa kommunfullmäktigesammanträde.
Ärendebeskrivning:
Åsa Hällefors har i skrivelse avsagt sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för
Stiftelsen Matarengihem.
Kommunfullmäktige skall utse ny ersättare i styrelsen t o m 2010-12-31.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-02-23

Kf § 21
Delgivningar
a) Inlämnade ej besvarade motioner
b) Befolkningsstatistik
c) Arvoden 2009
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

sid 26

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-02-23

sid 27

Kommunfullmäktige 2009-02-23

Justerades sign

Ledamot
1. Riitta Björk (öa)

Närvaro
JA

§6
Ja
1

2. Eija Stenberg (c)

JA

1

3. Henrik Luttu (m)

JA

1

4. Jörgen Ekersund (m)

JA

1

5. Linda Ylivainio (c)

JA

1

6. Ulf Hannu (c)

JA

1

7. Tomas Mörtberg (c)

JA

1

8. Harry Grape (c)

JA

1

9. Ylva Ylinenpää Sannemalm (c)

JA

1

10. Östen Lejon (c)

JA

1

11. Karl-Erik Modig (c)

JA

1

12. Helena Haapaniemi (kd)

NEJ

13. Kurt A Larsson (s)

JA

1

14. Arne Honkamaa (s)

JA

1

15. Inga Savilahti-Häggbo (s)

JA

1

16. Roland Kempainen (s)

NEJ

17. Britt-Marie Honkamaa (s)

JA

1

18. Tomas Vedestig (s)

JA

1

19. Decirée Krutrök Wiinikka (s)

JA

1

20. Gudrun Kron (s)

NEJ

21. Tomas Kerttu (s)

JA

1

22. Annika Keisu Lampinen (s)

JA

1

23. Mikael Bergström (s)

NEJ

24. Kjell Wedestig (s)

NEJ

25. Bente Åkerholm (s)

JA

1

26. Harry Kempainen (s)

JA

1

27. Lars Anttila (v)

JA

1

28. Christina Snell Lumio (v)

JA

1

29. Rolf Mäkitalo (v)

JA

1

30. Sven Kostenius (öa)

JA
Utdragsbestyrkande

1

Nej

Avs

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-02-23

sid 28

31. Ulf Zakariasson (ns)

JA

1

32. Kurt Juntti (ns)

JA

1

33. Erkki Bergman

JA

1

( )Fagervall (ns)
34. Åke

JA

1

35. Margareta Henriksson (ns)

NEJ

Kommunfullmäktige 2009-02-23
Ledamot
Ersättare

Närvaro

§6
Ja

JA

1

Nej

36. Johan Heikkilä (m)
37. Aila Lehto (m)
38. Robert Grape (c)
39. Auli Andersson (c)
40. Åsa Simu Larsson (c)
41. Birgit Furmark (c)
42. Åsa Alanentalo (kd)
43. Anneli Hedlund (kd)
44. Kurt Lampinen (s)

JA

1

JA

1

45. Sture Larsson (s)
46. Monika Krypsjö (s)
47. Hillevi Gulliksson (s)
48. Tage Töyrä (s)
49. Eva Juntti Berggren (s)

JA

50. Hans Palo (s)

JA

1
1

51. Bengt Oja (v)
52. Bertil Alanentalo (v)
53. Torvald Pääjärvi (öa)
54. Peter Jakobsson (öa)
55. Carl-Erik Juntti (ns)

JA

1

56. Karl-Göran Lehto (ns)
57. Karl Malmström (ns)

Summa:
Justerades sign

35
Utdragsbestyrkande

19

16

Avs

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

Justerades sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2009-02-23

Utdragsbestyrkande

sid 29

